Formandsberetning ved Jane Baumgartner
BUOs generalforsamling oktober 2020

Den 7 april 2019 havde vi generalforsamling og BUO-dag. Det blev en skøn dag med fokus på at
give troen videre. Jeg kan stadig både se og høre Beate Højlund for mig; en grand-old-lady med
stor erfaring, visdom og integritet – som på smukkeste vis delte sine perspektiver og erfaringer
med at leve et autentisk liv i tæt afhængighed af Gud, som børnene kan spejle sig i; finder tryghed
og mening med – så de selv kan tage beslutningen om at leve med Gud i hjertet.

Siden da har vi været samlet til et konstituerende bestyrelsesmøde, 6 ordinære bestyrelsesmøder
samt et par uformelle zoom-samlingerne i starten af corona-krisen, hvor vi havde brug for at se
hinanden i øjnene forud for beslutningen om at aflyse sommerens store event: SommerOase.
Den planlagte generalforsamling i foråret 2020 måtte udskydes efter anbefaling og samtykke fra
Dansk Ungdoms Fællesråd – derfor afholdes den nu med ca et halvt års forsinkelse.

På bestyrelsesfronten har vi siden sidste generalforsamling taget afsked med Henrik Kildahl, der
udtrådte af bestyrelsen og gik af som formand af personlige årsager oktober 2019. Jeg overtog
som næstformand posten. Herudover er Heidi Knudsen udtrådt før endt valgperiode og
suppleanterne Madeleine Toft og Karin Juhl rykkede ind i bestyrelsen men ønsker af forskellige
årsager ikke at genopstille.

Vision:
I løbet af foråret 2019 var BUO med DO på tur rundt i netværket. Dette var i forbindelse med
visionsprocessen, for vi ønskede, at den overordnede vision for BUO og DO skulle være
enslydende – vel vidende, at udmøntningen af den i praksis, i strategiske mål ser forskellige ud.
BUO kickstartede denne proces på BUO-dagen.
Denne proces fortsatte henover SommerOase og blev i løbet af lederdøgnet i oktober kondenseret
til tre overordnede sætninger, der blev præsenteret ved repræsentantskabsmødet januar 2020:

Levende hjerter
Forvandlende fællesskaber
Midt i samfundet

Vi har allerede i bestyrelsen arbejdet med at få sat nogle streger til omsætning af visionspunkterne
til nedslag i BUOs arbejde; så der kan udarbejdes tydelige strategiske mål. Landslederen er godt i
gang med dette arbejde sammen med den faste stab.

Stab:
Der har været en støt tilgang af kompetente konsulenter i staben siden sidste generalforsamling.
Foreningskonsulenten Mariane har fået sat den administrative og organisatoriske del af vores
lokalforeninger på skinner med køreklare manualer og gode og gennemskuelige instruktioner til
regler og retningslinjer i nedlukningsperioden.
Merete og Thilde har arbejdet stabilt og sikkert med Familielaboratoriet, og Thilde står nu som
projektleder, mens Merete er gået ned i tid for at fokusere på kandidatuddannelse i pædagogik.
Børnekonsulent Lis har med sikre skridt holdt fokus på at inspirere foreninger og menigheder i
netværket og hentet LosseLis op af skuffen under nedlukningen med nogle helt fantastiske
videoer.
Det sidste nye projekt er satsningen Konfi-to-go, som teen- og ungekonsulent Jonathan står i
spidsen for. Det er et konfirmand-projekt, hvor vi gerne vil række BUOs erfaring og materiale til
konfirmander ud til Folkekirken.
Jeg kan ikke lade være med at fremhæve den økonomiske side af sagen. Vi har været velsignet
med fondsmidler til at løbe projekter i gang; der er andre end os selv i BUO, der har troet på
projekterne – det glæder mig; nu bliver det næste store skridt at gøre projekterne så levedygtige,
at de bliver selvfinancierende på den lange bane. Det tror jeg på kan ske!

Jeg har dog især lyst til at fremhæve den ressource, som er netop er blevet udgivet i samarbejde
med andre organisationer ”Fase-kortet”.

En fantastisk ressource, som med få ord – og en enkelhed i grafisk udtryk – kort og klart formidler
til forældre, børneledere, præster, lærere – alle, der har med børn og trosoplæring at gøre – hvad
og hvordan børn kan tage imod evangeliet på enkelte alderstrin; hvad der er vigtigt – og hvad man
kan gøre for at understøtte udviklingen i positiv retning.
Vi kan ikke tvinge noget ned i halsen på vores børn; vi kan ikke give noget videre, vi ikke selv ejer –
men ved at leve et autentisk liv tæt sammen med Gud, hvor vi lader os fylde og lede af
Helligånden – så vil børnene kunne se og mærke frugten heraf; der vil blive skabt nysgerrighed og
sunde spørgsmål og undren – og det må vi møde vores børn i.

Når jeg særligt fremhæver denne ressource, så er det fordi, det er et produkt, der på mange
måder binder hele vores arbejde sammen – for det er et fantastisk afsæt for at kunne arbejde
strategisk med trosoplæring; og jeg håber, vi vil kunne inddrage netværket væsentligt i dette – at
vi på tværs af landet kan få engageret nøglepersoner, der vil gå forrest i at hjælpe og inspirere
forældre, at menighederne virkelig må tage imod med åbne arme.

Aktiviteter:

Siden sidste generalforsamling har der på landsplan været afholdt SommerOase 2019 med gang i
den på alle børne-, teen- og ungespor – det var en fest! Der har været afholdt KonfiOase lejre,
Brighter-konference, teenlejr på RE i sommerferien og ungelejr på OH i august. Denne sommers
BørneOase flyttede online, og der blev produceret et godt materiale med manual, videoer og
sange, som de enkelte menigheder mv i netværket, kunne bruge lokalt.
Det er bare et lille bitte udpluk af alt, hvad der er foregået – jeg kunne også nævne
netværkssamlinger, facilitering af forældresamtaler, børnelederrejse til Norge.

I det hele taget vil jeg gerne rose staben og Anika for utrolig opfindsomhed, kreativitet, overskud i
det halve år der er gået. TAK at I havde mod på at gå online; gennemtænke og gennemføre lejre
på trods af restriktioner. Det er ikke nogen lille opgave!

Well done!

Samarbejde:
Vi har rigtig gode samarbejdsrelationer ude omkring i det kirkelige landsskab. Både omkring
Brighter (efterårskonferencen for unge) og omkring Børne-Medarbejder-Konferencen i Mariager.
Det betyder, at vi bidrager ind i en kæmpe stor samlet erfaringspulje, hvor vi kan inspirere, dele,
udruste og udvikle på tværs – og forhåbentlig være med til at endnu flere børn og unge i Danmark
hører om Jesus.
Vi har også stor fornøjelse af at være medlem af Dansk Ungdoms Fællesråd. DUF gør det
økonomisk muligt for os at udvikle og afholde mange af vores aktiviteter, fordi vores aktiviteter
netop understøtter og udvikler børn og unges deltagelse i fællesskabet - de lærer at tage ansvar
for sig selv, andre og bidrage positivt til samfundet.
Herudover taler DUF også medlemmernes sag ved blandt andet at udtrykke følgende i deres
udkast til politiske mål for 2020. Der står blandt andet
”at de vil arbejde for at flere unge tager et standpunkt og engagerer sig i (samfunds-)debatten
samt styrke åndsfrihed ved bekæmpelse af holdningsforskrækkelse” .

Perspektiv:

Det er et kæmpe privilegium at være i BUOs bestyrelse – være så tæt på en så engageret både
lønnet- og ulønnet stab. Listen af ressourcer til brug i netværket er stor – det er en kæmpe indsats,
der er blevet lagt. Udviklingen over det sidste halvandet år siden sidste generalforsamling er
virkelig gået fra BUO til fest til BUO til hverdag.
Men – vi savnede alligevel festen i sommers! Det var bare ikke helt det samme at sidde foran
skærmen og synge børnesangene; vi manglede suset fra den store familiegudstjeneste.

Der er et par store skridt, der skal tages det næste stykke tid.

Et af skridtene er at få visionen ud at leve; at vi får sat de rigtige strategiske streger i sandet, så vi
alle tydeligt kan se, hvordan vi bedst når derhen, hvor børn og unge mødes af Jesus så hjertet
forvandles, så de træder ind og bliver en del af et levende fællesskab og lever et autentisk liv –
midt i samfundet; midt i deres hverdag.

Et andet stort skridt, der skal tages, er at få alle BUOs ressourcer ud at leve lokalt i netværket. Der
er mange – men jeg er mest optaget af ressourcen Fase-kort, som jeg ser vil kunne få et anslag
bredt i netværket og blive afsæt for at øjnene også bliver åbnet for BUO i øvrigt. Det er en proces,
vi alle må være en del af, tale op og bidrage positivt til.
Vi er godt bemandet med konsulenter, der tager sig af vores medlemmer op til 18-års alderen – en
drøm kunne være at sætte fokus på de unge voksne; de i alderen 20-29 år – og at det skete i
synergi med Dansk Oase.

Og et sidste skridt, jeg vil fremhæve er, at vi heller ikke kan undgå at skulle forholde os til en ny
virkelighed; at alt det her digitale noget er kommet for at blive – og i stedet for at være skeptiske,
så bliver vi nødt til at være konstruktive omkring en online-platform, hvorfra der kan ske
udrustning, oplæring, inspiration ect. Det tror jeg også vi som bestyrelse og som organisation
kommer til at skulle forholde os til.

Tak:
Anika – du er helt særlig! Du leder med integritet, kompetence, humor og ærlighed. Du er følsom
og sjov – og så bærer du en dyb, dyb kærlighed til børn og unge og til Jesus. Jeg nyder samarbejdet
med dig – du har virkelig lært mig meget. Jeg ved, jeg taler på hele bestyrelsens vegne, når jeg
siger, at vi er SÅ trygge ved at have dig ved roret i BUO. Det er helt vildt, hvad du har formået og
haft mod til.
Når vi forud for bestyrelsesmøder modtager en lille rapport fra dig om, hvad der sker – så fyldes
jeg altid af taknemmelighed og ydmyghed. Taknemmelighed over at Gud så rigt velsigner BUO og
vores netværk med børn og unge, der gerne vil være i fællesskab med hinanden og med Gud –
men også en stor, stor ydmyghed over, hvad vi er blevet betroet.

Godt vi ikke står alene med opgaven; for Jesus har lovet at være med. Hver dag. Helt til verdens
ende!
Det var formandsberetningen.

